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Solidariedade: vamos mobilizar-nos!
A turma 12ºB, a docente de Português, a Encarregada de Educação Sandra Vieira, em colaboração com a Associação de Estudantes da ESSA e a Associação
de Pais do AESA, tomaram a iniciativa de realizar uma campanha de recolha de bens para as vítimas dos incêndios deste verão, que decorrerá durante o mês
de novembro e terminará a 20 de dezembro.
Pretende-se estender os pontos de recolha às várias escolas do agrupamento, mas também a casas comerciais, empresas e ginásios da cidade do Barreiro.
A iniciativa solidária culminará com a deslocação de alguns alunos, pais e professores, na última semana de dezembro, aos locais afetados (Oliveira do
Hospital, Oleiros) a fim de estar com as populações e entregar pessoalmente os bens recolhidos, que serão transportados com o apoio dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste.
Agradece-se a colaboração de toda a comunidade!

Fátima Correia

A solidariedade é
o sentimento que
melhor expressa o
respeito pela dignidade humana.
Franz Kafka

Até ao final do 1º período, está a decorrer no agrupamento a campanha de Natal "Escola Amiga", levada a cabo por alunos da disciplina de Educação
Moral e Religiosa, orientados pela docente Rosa Aragoa, visando a recolha de bens alimentícios. A quadra festiva que se aproxima apela a valores solidários
de partilha. A raiz etimológica da palavra “solidariedade” alude a um comportamento in-solidum, isto é, de união dos destinos de quem dá e de quem recebe!
Como em anos anteriores, os cabazes de Natal servirão para minimizar algumas dificuldades económicas das famílias dos alunos do AESA, que, deste
modo, poderão ter um melhor Natal.
Rosa Aragoa

Prémios para o AESA
Fátima : Centenário das Aparições
O AESA foi distinguido com o Selo Europeu de Qualidade pelo trabalho
desenvolvido no âmbito do Projeto eTwinning subordinado ao tema
“Factoriza tu dieta”.
Este projeto contou com a participação da turma F, de 9ºano, sob a orientação da docente de espanhol, Anabela Jorge, e de matemática, Sónia Barbosa e permitiu aos alunos compararem as dietas dos jovens galegos e barreirenses, sobretudo ao nível dos seus hábitos alimentares. O trabalho girou em
torno da avaliação dos índices de açúcar e de gordura consumidos pelos
intervenientes e terminou com uma atividade que levou a comunidade escolar de ambas as escolas participantes a saber o seu índice de massa corporal
e a ter em conta os caminhos mais saudáveis a seguir.
Profª Anabela Jorge

Os alunos de 6º ano que frequentam a
disciplina de Educação Moral e Religiosa
conquistaram o 3º prémio do concurso, lançado a nível nacional pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa a fim de comemorar o
centenário das aparições de Fátima. O trabalho consistiu na construção da figura de um
peregrino, a três dimensões, e deu aos seus
autores um cheque, da FNAC, no valor de
150 €.
Os
alunos de 8º ano alcançaram um honroso 4º lugar com um filme sobre a
mensagem de Maria, assente na amizade, na paz e no amor. Os alunos de 7º e
8º anos obtiveram o 10º prémio para o
cartaz com o desenho de um peregrino.
Todos os alunos foram contemplados
com uma viagem a Fátima e à Nazaré,
podendo levar três membros da família.
Rosa Aragoa
Profª de EMRC

Cem Anos da Revolução de Outubro
Há cem anos, uma revolução na Rússia transformou-se num dos acontecimentos mais marcantes da História
da humanidade. Foi a revolução bolchevique de 1917, que levou à criação do primeiro país comunista do
mundo: a URSS. A ESSA assinalou a data com um conjunto de atividades: uma exposição de trabalhos dos
alunos do 12º G e H, um colóquio dinamizado pelo docente José Gomes, no Clube de Debate, e uma conferência sobre Literatura russa e soviética dinamizada pelos professores Fátima Correia e João Catarino. Os oradores partilharam as suas leituras de escritores como Alexander Pushkin, Fiódor Dostoiévski, Nicolai Gógol e
Tolstoi.
Quando, a 7 de novembro de 1917 (25 de outubro no calendário juliano que vigorava na Rússia), os bolcheviques assaltaram o Palácio de Inverno, a sede do Governo Provisório criado após a primeira revolução desse
ano, a Revolução de Fevereiro, e tomaram o poder, pretendiam criar uma sociedade sem classes. Mas contrariavam as previsões de Marx, segundo as quais a revolução ocorreria num país industrializado, desenvolvido, com um operariado numeroso e politicamente
empenhado. Ao contrário, a revolução proletária aconteceu num país pobre, sem um número significativo de operários, com um monarca que governava, em
moldes absolutistas, um país que vivia praticamente na Idade Média.
O que tornou isso possível? A atuação de Lenine que, desde o seu regresso do exílio na Suíça, preparou meticulosamente a tomada do poder pelos
bolcheviques. Quando o XI Congresso do Partido Comunista, em dezembro
de 1922, aprovou a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o
mundo ficaria dividido em dois blocos, política e ideologicamente antagónicos, até à queda do Muro de Berlim, em 1989, o inicio do fim do mundo
comunista, que culminaria com o colapso da URSS, em 26 de dezembro de
1991. Foram 74 anos que mudaram o mundo.
Curiosamente, na Rússia de 2017, o acontecimento não teve comemorações oficiais dignas de nota. Em Moscovo anuncia-se e destaca-se o Campeonato Mundial de Futebol, que terá ali lugar em 2018. Prioridades.
Maria da Piedade Taborda
Sub-coordenadora do grupo de História

Associação de Estudantes da ESSA
É com um enorme agrado que eu, Bruno Lopes, assumo a presidência da Associação de Estudantes da Escola Secundária
de Santo André, com o objetivo de dar continuidade ao excelente trabalho feito pela passada Associação de Estudantes
do ano letivo 2016/2017.
Pelo segundo ano consecutivo, a Lista J volta a assumir o cargo, de modo a continuar a realização de atividades satisfazendo, assim, os interesses dos alunos, do pessoal docente e não docente. Uma AE pronta para todos os desafios e com o
objetivo de proporcionar o melhor ano letivo possível para todos os alunos da AESA. Assim, apresento os efetivos dos
respetivos órgãos sociais:
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A AE ambiciona proporcionar o melhor ano possível a todos os alunos e tem como objetivos:

 Representar e defender os interesses dos alunos através de debates com a direção, procurar informar
os alunos dos problemas da comunidade escolar e obter uma solução.

 Comemoração de datas significativas;
 Organização de torneios desportivos, com a colaboração dos professores de Educação Física, torneios
de videojogos, matraquilhos, entre outros;

 Promover concursos de literatura, pintura e fotografia, entre outros;
 Organização da viagem e do baile de finalistas;
 Organização de festas temáticas;
 Realização de projetos relacionados com voluntariado.
 Palestras de sensibilização relativas à toxicodependência, ao alcoolismo, à sexualidade, aos direitos
humanos, etc.

 Realização da segunda edição do “CampingESSA”.

Associação de Pais/EE
No passado da 10 de novembro deu-se a eleição e tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Santo André (APEE AESA) para o próximo biénio (17/18 e 18/19).
Antes de mais queremos agradecer a todos os que anteriormente pertenceram e colaboraram com a nossa Associação. Pelo
trabalho desenvolvido, pela causa que abraçaram e desenvolveram. Só com o trabalho anteriormente desenvolvido, chegamos aqui!
A Associação tem como finalidade essencial a de contribuir, através da estreita e permanente colaboração entre alunos,
Direção do Agrupamento, corpo docente e demais colaboradores das várias Escolas, pais e encarregados de educação, para
todas as tarefas que em comum lhes compete, nomeadamente para uma permanente consciencialização e esclarecimento
dos pais e encarregados de educação, sobre os problemas relativos a educação e formação dos seus educandos.
Vários são os campos em que temos uma intervenção direta, a participação em projetos de animação na vida de todas as escolas, a promoção das atividades
na escola primária (AEC, CAF e AAAF), o apoio na definição das estratégias e objectivos, quer, ainda, na entreajuda com os demais elementos profissionais da
escola, tornam-nos um apoio imprescindível ao bom funcionamento da escolar. A nossa contribuição e participação em eventos escolares é fundamental ,
apresentar união e coesão com a comunidade educativa, nomeadamente professores e auxiliares, fará toda a diferença e contribuirá para um futuro e educação melhor dos nossos filhos e educandos.
Participar de forma construtiva para o bom desenvolvimento da Escola, privilegiando o bem-estar e o desenvolvimento salutar dos alunos, promover a comunicação e o espaço de encontro entre os Pais, dinamizando a partilha de vivencias relevantes para a aprendizagem e desenvolver uma parceria aberta e colaborante entre a Escola e a Família, de modo a fomentar a correta articulação com todos os intervenientes da comunidade escolar são os nossos principais
objetivos e a missão que nos move.
Acreditamos que é possível ir mais longe, desde que consigamos fazer da Associação de Pais uma estrutura fundada no trabalho de equipa e totalmente aberta aos desafios da cultura e da modernidade.
Para mais contactos e informações:
Sede: Escola Secundária de Santo André, Av. Escola Fuzileiros Navais, 2830 - 148 Barreiro; Telefone: 212170670 – 212153963;
Fax:
212153963;
E-mail: associacaopaisessa@gmail.com
https://sites.google.com/site/associacaodepaisaesantoandre/home

Projeto eTwinning
Seminário Bilateral Portugal España, Madrid - 2,3 e 4 de novembro de 2017
No âmbito do Plano Europeu de Formação eTwinning, decorreu entre os dias 2 e 4 de novembro, em Madrid, nas
instalações do Instituto Nacional de Tecnologias Educativas y de Formación del Professorado, o Seminário Bilateral Portugal España com a participação da professora Rosário Santos do grupo 600 Artes, do AESA, integrada numa comitiva portuguesa de 20 professores de várias localidades do país. Criou-se assim um grupo de trabalho oriundo de vários pontos da
Península Ibérica e ilhas, de diversos grupos disciplinares e níveis de ensino, predominando, no entanto, os professores
de línguas.
A este Plano podem candidatar-se educadores e professores de qualquer ciclo ou área disciplinar, de escolas públicas e
privadas, que pretendam iniciar projetos eTwinning com escolas europeias e cuja finalidade é a de desenvolver a dimensão europeia na educação, cruzando dois aspetos: a Europa e a utilização educativa das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). O projeto eTwinning existe desde 2005 e conta neste momento com mais de 435.00 professores de
toda a Europa e em Portugal contam-se mais de 5000 projetos entre escolas portuguesas e de outros países europeus.
Durante estes dias, o programa foi intenso e diversificado, distribuindo-se entre apresentações feitas por diversos
oradores, integrados no serviço nacional espanhol de eTwinning, professores de diversas escolas e uma aluna. Por seu
intermédio, compreendemos as potencialidades desta plataforma para a construção de um bom projeto, assente em
recursos digitais educativos pertinentes e úteis para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo.
Em suma, este seminário caracterizou-se pela excelente organização, com um programa exigente, mas bastante pertinente e elucidativo, assim como, com excelentes apresentações feitas pelos oradores convidados. Para além deste aspeto,
ressalva o excelente ambiente criado entre todos os participantes, um clima de descontração e de comunhão do espírito de diálogo e troca de ideias, e o
desejo de começar projetos colaborativos. Como aspeto menos positivo destes dias foi a intensidade de todo o programa (bem elaborado) que não deixou
tempo para atividades culturais diversificadas em Madrid (sentimos que precisávamos de mais umas horas na cidade que nos acolheu).

Rosário Santos
Professora do grupo de Artes e Coordenadora dos Projetos em Desenvolvimento do AESAndré

Programa Escolas Bilingues / Bilingual Schools Programme
Após implementação do Programa Escolas Bilingues em Inglês na educação pré
-escolar no ano transato, damos agora continuidade ao PEBI no 1º ano do 1º ciclo,
com o apoio da Direção Geral de Educação (DGE) e do British Council (BC).
Quais os objetivos?




Sensibilizar as crianças desde tenra idade para a aprendizagem do Inglês,
numa perspetiva natural e integrada nas rotinas diárias das atividades
letivas, tendo em conta o currículo do 1º ano do Ensino Básico.
Promover uma educação inclusiva e intercultural.
O que é?

A aprendizagem integrada de conteúdos curriculares e língua, oferecida através do ensino bilingue, tem sido desde há largos anos recomendada pela
Comissão Europeia como uma das formas mais eficazes de aprendizagem de uma língua estrangeira.
Deste modo, as crianças têm oportunidade de contactar com uma língua estrangeira, precocemente, sem ter de aguardar por uma oportunidade futura para
o fazer.
Através deste projeto, as crianças irão desenvolver não só aprendizagens significativas e motivadoras, respondendo ao desafio de aprender conteúdos
curriculares numa língua estrangeira, mas também uma aprendizagem inclusiva e intercultural, face ao conhecimento que vão adquirindo da língua e cultura
do outro, ao longo do seu desenvolvimento pessoal e do seu percurso educativo como cidadãos portugueses e europeus.
Laura Silva Maria
Coordenadora da equipa PEBI

Bibliotecas Escolares
Pré-escolar

1º ciclo

No âmbito do mês das Bibliotecas Escolares, esteve connosco a autora
Manuela Ribeiro. Desta vez, nas salas do Pré-Escolar, no Bairro 25 de Abril
e na BE da Telha Nova. A atividade teve por base a obra Castanho e Branco. E a autora não esteve sozinha. Teve a ajuda de dois fantoches: o Zé,
branco como a cal e o Chico, castanho como o chocolate.

Caros amigos “ ROEDORES" (como diria o Stilton). No dia 31 de outubro, os alunos dos 2ºs; 3ºs e 4ºs anos de escolaridade, tiveram a oportunidade de conhecer a personagem principal dos livros do "Geronimo Stilton",
ou seja o próprio,.... o Geronimo Stilton. Numa atividade de promoção de
leitura, integrada no mês das Bibliotecas Escolares, este personagem interagiu com os alunos. O Stilton deu a conhecer um pouco mais da sua vida,
da origem do seu nome, dos seus antepassados e da sua família...
No final, a Biblioteca Escolar recebeu cinco livros para enriquecer a sua
coleção. Não deixem de visitar o site:
https://geronimostilton.com/PT-pt/home/
e viver novas aventuras.
Anabela Duarte
PB do 1º ciclo

2º e 3º ciclos

No dia 20 de outubro, Paulo Freixinho, cruciverbalista barreirense, veio
à EB 2,3 de Quinta da Lomba ensinar os meninos de todas as turmas de 5º
ano a fazerem palavras cruzadas. Foi uma oportunidade para incutir nas
crianças um hábito que lhes pode ser muito útil pois ajuda-os a adquirir
vocabulário.

No âmbito da formação de utilizadores, entre 26 de outubro e 3 de
novembro, foram recebidos na Biblioteca da Escola Básica 2,3 de Quinta
da Lomba os alunos de todas as turmas de 5º ano.

Secundário
No próximo dia 14 de dezembro,
pelas 15 horas, o escritor José Luís
Peixoto virá à Biblioteca da ESSA para
Rodolfo Castro, que se apelida como “o pior contador de histórias do
mundo”, esteve no auditório da EB 2,3, a convite da biblioteca, a 10 de
novembro, para contar histórias aos meninos do 6º ano, que afinal o
acharam um bom contador!
No dia 20 de novembro, foi a
vez da escritora Sandra Nóbrega
apresentar a sua última obra,
Histórias difíceis de contar, aos
alunos de 9º ano.
Como sempre, os livros fizeram-nos pensar!
Ivone Pedroso
PB da EB 2,3

apresentar o seu último livro à nossa
comunidade

escolar,

seguido

de

sessão de autógrafos.
É com muito prazer e ansiedade
que aguardamos esta visita já que
temos no AESA um núcleo de leitores
e fãs.
Fátima Correia
PB da ESSA

Alunos em visita de estudo
No dia 31 de outubro fomos visitar a coleção Miró, exposta no Palácio
da Ajuda, em Lisboa, numa atividade conjunta entre os meninos do 2º
ano A e os alunos do 11º I, organizada pelas professoras Emília Marcelino,
Isabel Tostão e Piedade Taborda.
Antes da vista tivemos duas sessões de trabalho conjunta entre as duas
turmas. No dia 12 de outubro, os alunos do 11º I deslocaram-se à escola
básica, para conhecer os seus colegas de viagem, e para lhes “apresentar”
o pintor Miró. No dia 19 foi o dia de os pequeninos visitarem a ESSA. A
emoção com que chegaram à escola dos “crescidos” e criaram as suas
obras de arte, à semelhança das de Miró, foi enorme.
A visita à exposição correu muito bem. Nesse dia o Palácio Nacional da
Ajuda recebeu muitos alunos vindos de todo o país e, para os nossos
meninos foi uma aventura. Cada um foi acompanhado pelo seu colega do secundário, o seu monitor, que já os tinha ajudado nas aulas práticas “à Miró”.
Portaram-se todos muito bem! As obras criadas em conjunto serão expostas nas duas escolas do AESA, para serem apreciadas por toda a comunidade
escolar. Foi uma experiência que todos os envolvidos apreciaram e que será, certamente, de repetir.
A professora Emília fez a recolha da opinião dos meninos do 2º A, sobre o trabalho que fizeram com os colegas do secundário que os acompanharam.
Aqui ficam alguns testemunhos:
“Gostei muito de trabalhar com a Neuza, nunca tinha trabalhado com aqueles materiais novos. Aprendi que o pastel de óleo dá para mexer, pintar com os
dedos e o outro pastel não dá.”
Rodrigo
“Eu gostei muito de trabalhar com aqueles materiais e senti-me com muita imaginação.”
Margarida
“Eu gostei de trabalhar com a Bruna. Ela ajudou-me a fazer algumas coisas. O pastel borrava muito. Ela deu-me algumas ideias para eu fazer.”
Miguel Vieira
“Gostei muito de pintar com os pasteis com a Inês. Foi uma experiência muito fixe porque nunca tinha experimentado pintar com pasteis.”
Iasmin
“Eu gostei muito de aprender com a Clara, ela ensinou-me a fazer truques novos com uma bola com duas cores e depois fazíamos com o dedo por cima e
ficava uma sombra dessas cores misturadas.”
Rafael
“Eu gostei muito de pintar com a minha colega. Ensinou-me a fazer dragões e flores e também me ensinou a pintar.”
Madalena
“Eu gostei muito de pintar com os pasteis. Foi muito divertido.”
Beatriz
Maria da Piedade Taborda
Professora de História da Cultura e das Artes

Dia da Cultura Científica e Tecnológica na EB 2,3
O Dia da Cultura Científica e Tecnológica celebra-se a 24 de
novembro e tem como principal objetivo enaltecer o papel da
ciência para o desenvolvimento humano, assim como destacar grandes nomes da ciência, colocar desafios para o futuro e
instigar o gosto pela ciência nas gerações mais novas.
Este dia foi instituído pelo antigo Ministro da Ciência e
Tecnologia, José Mariano Gago, em 1996 em homenagem a
Rómulo de Carvalho/António Gedeão, professor, divulgador de ciência e poeta.
Assim, as coordenadoras do Clube de Ciências, em articulação com a professora de Português,
Sofia Milheiro, e a professora Bibliotecária, preparam um conjunto de atividades dedicadas à Química, às Ciências Naturais e, simultaneamente, homenageando Rómulo de Carvalho/António Gedeão. O resultado foi fantástico, pois os alunos do Clube de Ciências e das turmas 8.ºD e F, não só
criaram poemas inéditos à moda de António Gedeão, como proporcionaram bons momentos de
descontração, declamando-os na
sala de professores.
Acreditamos que, com estas
atividades, se tenha despertado
nos nossos jovens o interesse pela
poesia e pela ciência.

Sofia Milheiro
Professora de Portu-

1º Ciclo
Dia Europeu dos Antibióticos

O Dia Europeu dos Antibióticos comemora-se a 18 de novembro e o
Centro Hospitalar Barreiro Montijo associou-se às comemorações com a
promoção de um workshop, organizado pelo Grupo de Coordenação
Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência
aos Antimicrobianos (GCL – PPCIRA), para alertar e sensibilizar para o
uso destes medicamentos.
Pela importância do tema das resistências dos microrganismos aos
antibióticos e suas implicações a nível global, a Organização Mundial da

O robot “Joaninha” e a Matemática

Para ajudar os alunos a explorar noções ligadas à orientação espacial, os docentes resolveram explorar o Bee-Bot, um robot programável,
desenhado para ser usado pelas crianças. Este recurso, colorido e fácil
de operar, permite, abordar temáticas que, por vezes se revelam complexas, de uma forma mais lúdica e interativa.
Na avaliação que todos fizeram à atividade, verificou-se que os meninos demonstraram bastante interesse e motivação no cumprimento
das tarefas que lhes foram propostas.

Saúde associou-se às comemorações nos últimos três anos, assinalando
a Semana Mundial dos Antibióticos, que aconteceu de 13 a 19 de novembro. O Dia Europeu dos Antibióticos tem como principal objetivo

Tablets

sensibilizar para a utilização correta destes medicamentos, o que é uma
responsabilidade de todos, cidadãos e profissionais de saúde.

Numa aula de Português do 2º ano, os tablets ocuparam o lugar do
papel. Deste modo concretizam-se as medidas projetadas no projeto de
melhoria das aprendizagens.

No sentido de alertar as novas
gerações sobre esta problemática, participaram neste workshop
uns convidados muito especiais.
Uma turma do 1.º ciclo da Escola
Básica e Jardim de Infância nº1
da Telha Nova de Santo André
mostrou aos profissionais de
saúde presentes um cartaz com
o lema “O nosso futuro depende
das vossas ações no presente”,
trabalho desenvolvido em conjunto com a organização do
evento.

Está ainda patente ao público, no corredor principal do Hospital de
Nossa Senhora do Rosário
– Barreiro, uma exposição
com desenhos feitos por
estas crianças que mostra
a sua visão sobre a importância dos antibióticos.

Halloween
Halloween, o tempo
de abóboras, doces, fantasm
as, bruxas e muito mais, é
comemorado anualmente a
31 de outubro.
As crianças adoram o costume
de
se
vestir
com fantasias e de gritar de
porta em porta "Doçuras ou
travessuras ?"
Vejam como foi o Halloween
na EB1/J.I, Telha Nova nº1.

Por jovens e para jovens – Sexualidade em movimento
No dia 20 de novembro, as turmas de Biologia do 12º Ano e a turma B do 11º ano participaram numa sessão de formação sobre sexualidade, dinamizada por dois jovens médicos pertencentes à equipa do projeto SexEd que pretende colmatar as necessidades de Educação Sexual
nas escolas de ensino básico e secundário.
Com rigor científico, mas de forma informal, vários assuntos foram desenvolvidos: o sexo
biológico, os métodos contracetivos, as infeções sexualmente transmissíveis (IST), a diversidade
de desenvolvimento sexual, a orientação sexual e o comportamento sexual. Foram 90 minutos
descontraídos, sem tabus e bastante esclarecedores para os nossos jovens. Fica o convite para
regressarem.
Leonor Martins
Profª de Biologia

Pré-escolar: sempre a mexer
Uma das rotinas semanais da Sala Azul, é a
atividade de culinária. As crianças divertem-se
com a matemática, aprendem a gostar de contar, pesar ou medir; no final nada melhor do
que meter os dedos na massa deliciando-se!
Depois todos partilham os alimentos que foram
preparados.

A presença dos pais no jardim de infância é
muito importante. Estes podem dar o seu contributo de diversas formas. Neste caso, a mãe contou
uma maravilhosa história, “O Monstro das Cores”,
e a seguir todos se divertiram num animado jogo e
falaram sobre as emoções.

Projeto “Aprender a Ser Feliz”
Este projeto consiste no convite à atenção plena, através de uma meditação semanal guiada,
partindo de uma história…
Os alunos “viajaram” para o seu lugar mágico, aqui partilhado com alguns dos desenhos após
uma das meditações guiadas.
Competências como a concentração, a atenção, a empatia, a aceitação, a alegria e o respeito,
surgem a cada dia nesta caminhada.
Professoras Célia, Celestina, Lívia, Nélia
EB 1 Telha Nova
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"O Cantinho mágico" dos alunos do 3º ano.
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O AESA no feminino...
No presente…

Do passado recente…

Na memória…

